
 Jornal do Fraterno – 59ª edição – Novembro/2013 Página 1

Jornal do Fraterno 
A s s o c i a ç ã o  F r a t e r n i d a d e :  G u i a n d o  o s  H o m e n s  e m  N o v o s  C a m i n h o s  d e  L U Z  
O  J o r n a l  d a s  B o a s  N o t í c i a s  p a r a  o s  F r a t e r n o s  d a  R e g i o n a l  S P - C a m p i n a s  

Ano 5, Edição no.59, 09 de Novembro de 2013  -  Responsável: Prel. Sérgio Valter Pelarin 
Redação: Equipe Fraternidade da Regional SP-Campinas                                  www.snispcampinas.org.br 

P a l a v r a s  d o  P r e s i d e n t e  
 Srs. presidentes e líderes da Federação Fraternidade, Reverências, muito obrigado, 
 
 Meus queridos Presidentes agradeço a todos pelo carinho e amor com que os Srs. cuidam dos assuntos da Seicho-No-Ie, se 
esforçando sempre para avançar este movimento maravilhoso que tem por objetivo iluminar a humanidade. 
 Louvo este mês nossos amigos de Itú que promoverão mais um Seminário do Sucesso regional, tornando nosso trabalho 
digno de merecer cada vez mais pessoas interessadas em conhecer este profundo ensinamento da Verdade. 
 Muito obrigado a todos que participaram do Treinamento para Líderes na Sub-Sede ocorrido no dia 03/11, que se mostrou 
um evento muito proveitoso em todos os sentidos. 
 Nos encontraremos em breve, na reunião de Dezembro em nossa confraternização. 
 
 TENHAM TODOS UM MARAVILHOSO MÊS, MINHAS REVERÊNCIAS, MUITO OBRIGADO, 
 Que Deus ilumine a todos ! 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 
 

 

Agenda do Fraterno 2013 
10/11 2º Seminário do Sucesso Regional, em Itú/SP, no 

Colégio Regente Feijó, das 13:30h as 17:30h, com os 
Preletores: Raines Pierre Leite, Ana Marcia Mendes 
Silva Lega e José Antonio Guido. 

07/12 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 ( Confraternização 2013 ) 

11/01 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

01/02 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

08/03 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

05/04 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

10/05 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

07/06 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

 (*) programação sujeita a alterações 
 

Próxima Reunião de Presidentes:  
 Nossa primeira reunião de Presidentes de 2013 será 
no dia 07/12/2013 às 8:30h na chácara do Prel. Geraldo 
Malachias, na Rod. Campinas-Mogi-Mirim ( SP-340 ) KM 
138,5, sentido Campinas, entre os municípios de Jaguariúna e 
Holambra. 
 Esta reunião deve ter confirmação prévia até dia 9/11 
e colaboração de R$30,00 para o churrasco e bebidas. 
 Tragam seus dirigentes e divulgadores para participar 
conosco, e trabalharmos para a felicidade do próximo. 
 Não se esqueça de confirmar e colaborar 
antecipadamente o número de pessoas de sua AL. 
  
 

Parabéns para vocês! 
 

Parabéns aos presidentes, dirigentes e divulgadores que 
comemoraram seu aniversário em Outubro. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 

09/10 - Jayr Silva (Limeira) 
17/10 - Antonio Luiz Rubin (Rio Claro) 
17/10 - Jocelino Zanutello (Indaiatuba) 

 
O que é a Associação Fraternidade 
 

A Associação Fraternidade tem como objetivo divulgar a 
toda humanidade o ensinamento da Seicho-No-Ie, baseado 
na Verdade fundamental de que o homem é filho de Deus. 

Apesar da incessante evolução tecnológica e cultural da 
humanidade, até hoje, ainda, o homem não conseguiu se livrar 
dos graves problemas aflitivos provocados pelas doenças, 
pobrezas e infelicidades de toda ordem. Por outro lado, se 
vê constantemente ameaçado pela presença cada vez maior 
do temor de uma guerra e conflitos correlatos. 

O ensinamento da Verdade pregado pela Seicho-No-Ie 
veio para promover profunda renovação sobre a verdadeira 
natureza do homem. Ao afirmar a Verdade de que o homem 
fora criado por Deus, à sua Imagem e semelhança, considera 
que este homem, na sua Imagem Verdadeira, qual seja, na 
sua Essência perfeita criado por Deus, é um ser divino, 
perfeito, indestrutível e imortal. 

A correta compreensão dessa Verdade representou para 
a humanidade importante avanço rumo a verdadeira 
libertação do ser humano. Em termos práticos, tornou-se 
possível ao homem livrar-se totalmente das amarras dos 
sofrimentos, para, assim, viver uma vida repleta de saúde, 
alegria e felicidade. 

A Associação Fraternidade é uma organização que se 
propõe a promover contínuo e amplo desenvolvimento do 
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trabalho de divulgação dos ensinamentos. Para tanto, 
organiza, promove e coordena a expansão dos canais de 
distribuição, através de Associações Locais, as quais, 
atualmente, já superam a casa de 1.100 unidades, espalhadas 
em todo o território nacional. Além disso, planeja e dirige 
diversos cursos para treinamento, preparação e formação de 
seus respectivos dirigentes. 

Em todas as Associações Locais são realizadas 
regularmente reuniões semanais abertas e franqueadas ao 
público, com interessantes programas alternativos 
abrangendo palestras explicativas sobre a doutrina da 
Seicho-No-Ie, conferências e orações. 

A administração central da Associação Fraternidade 
encontra-se sediada à Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 
1266, no bairro do Jabaquara, cidade de São Paulo - SP, CEP 
04308-900, Fone: (11) 5014-2222, e-mail 
fraternidade@sni.org.br. 

Ao público e interessados em geral, teremos imenso 
prazer esclarecer dúvidas e prestar informações 
complementares. Muito obrigado. 

( fonte: Revista Fonte de Luz ) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/ Campinas, 

reverências, muito obrigado. 
Mais uma vez, através do nosso artigo do Jornal do 

Fraterno, venho agradecer pelo trabalho desenvolvido pelos 
senhores em suas respectivas ALs e áreas de atuação.  

Estamos chegando ao final de ano. Final de ano é um 
período de reflexão, porém, o ano ainda não terminou muito 
menos a vida. Assim sendo, vamos continuar nesse período de 
festas, a convidar nossos amigos, parentes, vizinhos, etc. a 
conhecer esse maravilhoso ensinamento que transformou 
nossas vidas e está sempre pronta a abrir os olhos da mente 
da humanidade para o caminho da Verdade. 

Sucesso a todos. 
Muito obrigado e SUCESSO!!! 
Prel. Marcelo da Silva 
Coordenador regional dos Divulgadores 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado, 
Professor Katsumi Tokuhisa, em sua jornada da vida 

conta: 
“Tomei, pois, a decisão de me tornar, antes de mais nada, 

um praticante da Verdade da Seicho-No-Ie. Assim que tomei 
essa decisão, ocorreu uma grande transformação na minha 
mulher. Até então, eu lhe fazia veementes pregações dos 
ensinamentos da Seicho-No-Ie, mas sem resultados. Quando 
parei de agir desse modo e procurei ser eu próprio um 
praticante da Verdade, minha mulher passou a me 
acompanhar docilmente sem que eu nada dissesse. 

Fui salvo pelo ensinamento que diz: " O ser humano não é 
um animal que faz pregações". Ao afirmar que o "homem 
deve ser, antes de tudo, praticante da Verdade", o prof 
Taniguchi indicou claramente o caminho que eu deveria 
seguir. E também que, em vez de nos deixarmos dominar pela 
ansiedade de salvar os outros, devemos serenar a mente e 
orar para que Deus nos envie pessoas que podemos salvar. 

(do livro Conforme a atitude mental, v. 2, Katsumi tokuhisa 
pp 163 -167).” 

Desejo a cada um dos senhores viverem ao máximo essa 
Verdade e com certeza tudo se restabelece em seu 
respectivo lugar. Lendo os livros e praticando o que foi 
escrito, saberemos a importância que são este tesouro de 
ensinamento a nossa disposição. 

Um ótimo Novembro, Deus abençoe cada um dos 
senhores, todos seus familiares e sejam felizes. 

Preletor Carlos Heikô Kuniyoshi 
Coordenador regional de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Reverências, Muito Obrigado! 
Queridos Presidentes, 
Para este mês de Novembro iremos estudar “Os méritos 

e os deméritos dos medicamentos” e “Torne sua vida 
saudável através da mente” e no mês de Dezembro “De 
onde vem e para onde vai o Homem” e “Retrospectiva 2013”, 
do Livro Saúde e Prosperidade. 

Para o Ano de 2014 estou pretendendo fazer o Estudo da 
Verdade Volume 10 ou A Verdade Volume 5, por favor quem 
quiser pode opinar e me enviar sugestão. 

Também devemos nos preparar para 2014 nosso 
Seminário do Sucesso na Academia de Ibiúna será nos dias 
24 e 25 de Maio, sendo que este ano só iremos participar 
deste, então, por favor, agende este compromisso. 

Quero agradecer a todos os presidentes pelo empenho 
em levar os dirigentes no Curso Formação de Lideres, que 
ocorreu na Sub-sede, com certeza todos voltaram com 
muitos conhecimentos novos e as duvidas foram esclarecidas. 

No curso foi discutido como é importante a reunião de 
Estudos Específicos para Homens, e como ela será 
importante para o futuro da Associação. Sendo assim para as 
Associações que ainda não fazem reuniões, favor agendar 
comigo a reunião para que possamos fortalecer nosso 
movimento. 

“Há quem diga que não tem tempo nem para si mesmo por 
estar muito atarefado. Mas justamente esse tempo ocupado 
pertence a ele.” 

“Associação Fraternidade, guiando os homens em novos 
caminhos de Luz” 

Divulgador Rafael Horie 
Coordenador da Reunião de Estudos Específicos para 

Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 
 

Caravanas 
 
Queridos Caravanistas, 
Nos dias 15 e 16 de Novembro teremos treinamento para 

Caravanista. Não precisa pagar a diária da Academia, então 
não percam esta chance. 

Agenda 2014 – Academia de Ibiúna 
15 a 19 de Janeiro – Seminário de Treinamento Espiritual 

de Oferenda de Trabalho para Jovens 
22 e 23 de Fevereiro – Seminário para Empresários, 

Profissionais Liberais, Autônomo e Executivos da APSIB 
28 a 04 de Março – Seminário de Carnaval - Geral 
21 a 23 de Março – Seminário Alegria da Mulher – 

Associação Pomba Branca 
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12 e 13 de Abril 58º Festividade do Santuário Hoozo do 
Brasil 

24 e 25 de Maio – Seminário do Sucesso – Associação 
Fraternidade 

23 a 27 de Julho – Seminário para Pais e Filhos – Geral 
16 e 17 de Agosto – Seminário de Gratidão aos Pais – 

Geral 
30 e 31 de Agosto – Seminário para Casais – Geral 
28 de Setembro – Seminário da Luz – Sub-regional 

Iracemapolis 
14 a 16 de Novembro – Seminário do Perdão – Geral 
30 de Novembro – Seminário da Luz – Regional SP-

Campinas 
13 e 14 Dezembro – Seminário do Renascimento – Geral 
Estas são algumas datas dos Seminários na Academia. 
 
Ideias que funcionam: 
Faça uma lista das pessoas que desejam ir para os 

Seminários. 
Peça para que elas paguem parcelas de R$ 20,00 ou R$ 

30,00 por mês para que sua diária e o transporte já estejam 
reservados. 

Com o valor das diárias já recebidas faça o deposito na 
conta da Academia com uma semana de antecedência e ganhe 
um desconto de R$ 5,00 por dia/por pessoa. Lembre-se que 
a cada 19 pagantes a 20ª e gratuita. Com estes valores você 
pode estar utilizando para pagar o transporte ou ate mesmo 
ajudar um adepto a ir pela primeira vez. 

A pessoa pagando antecipadamente o comprometimento 
dela em ir se torna mais definitivo, do que apenas anotar o 
nome dela. Além de que ela não precisa mais se preocupar em 
pagar a diária na Academia. 

Caso precise de ajuda em montar caravanas, localizar 
ônibus, tem duvidas de valores e descontos, favor entrar em 
contato com a gente, teremos o maior prazer em ajudar. 

A Regional SP-Campinas esta aqui para ajudar a quem 
solicita. 

Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário 
 

Santuário Hoozo 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES NA DIVULGAÇÃO 
DOS REGISTROS ESPIRITUAIS 

 
Os registros espirituais abaixo relacionados não poderão 

ser evocados, portanto devemos ter o máximo cuidado na 
hora de divulgação, orientando de forma correta os adeptos 
para que não ocorram os referidos preenchimentos. São 
eles: 

a) “Sagrado Mestre” Masaharu Taniguchi, “Sagrada 
Irmã” Teruko Taniguchi, “Sagrado Professor” Seicho 
Taniguchi. 

b) Grande Deus xxxx, Bodisatva xxx, Buda xxx, Jesus 
Cristo, Nossa Senhora, Siddarta Gautama, santos, 
divindades afro-brasileiras, divindades da Umbanda, 
divindades do Candomblé, divindades budistas, divindades 
xintoístas, papas etc. 

c) Todas as almas sintonizadas com a família xxx, 
indigentes sem identificação, esquecidos, almas necessitadas 
do mundo espiritual, almas sintonizadas com fulano, almas 

dos anjinhos anônimos de tal local, almas dos pioneiros de tal 
local, almas  encostadas no terreno tal  etc. 

d) Imóveis como  casas, terrenos, nome de empresas, 
de organização e todos os espíritos sintonizados com 
endereços, cemitérios terrenos, casa , moradas acidentes e 
tragédias.     

e) Espíritos de animais. 
f) Espíritos da natureza, elementais (por exemplo, 

duendes, fadas, etc.)  espíritos do folclore brasileiro(por 
exemplo Cuca, Curupira, etc.) 

 
Cuidados a serem tomados com os registros espirituais 
O preenchimento deve ser feito com letra bem legível, de 

preferencia letra de forma; 
Utilizar caneta de cor escura para preenchimento, 

preferencialmente preta; 
Não dobrar, não amassar, não sujar ou engordurar, não 

rasurar, não rasgar etc. 
 
Cada registro espiritual é uma doação de amor, 

portanto devemos oferecer com todo nosso respeito e 
profundo sentimento de gratidão. 

 
Quaisquer dúvidas podem ser direcionais para o Prel. 

Odair Mosca e Prela. Maria Helena Mosca, através do e-mail 
mhcmosca@terra.com.br 

Muito obrigado ! 
 

Casais 
 
Queremos de agradecer ao núcleo de Piracicaba que 

participou do primeiro encontro para Casais realizado no 
Hotel Estância Atibainha nos dias 18, 19 e 20 de Outubro. 
Mais uma vez pudemos constatar a mudança na vida das 
pessoas e vivenciamos a realidade de que os ensinamentos 
quando recebidos com Amor frutificam-se nos lares através 
do fortalecimento dos laços espirituais das famílias. Com 
certeza, as experiências e as emoções de mais esse evento 
já fazem parte de nossas histórias. 

Agradecemos e parabenizamos também ao núcleo de 
Amparo que realizou a primeira conferência para Casais. Foi 
um evento lindamente preparado, onde compartilhamos 
emoções e reconciliações que certamente promoveram 
grandiosas mudanças nos lares dos casais ali presentes. 

O Departamento de Casais está em plena expansão e as 
atividades do departamento por toda a Regional estão cada 
vez mais presentes: 

Reuniões Mensais:  
Valinhos – 3ª Quinta-feira do mês 
Jd. Londres - Primeira Sexta-Feira do mês 
Piracicaba – 4ª Segunda-Feira do mês 
 
Eventos Realizados em nossa Regional: 
Itapira – Agosto/2013 (2ª Conferência) 
Campinas – Setembro/2013 (Seminário Regional) 
Amparo – Outubro/2013 (1ª Conferência) 
 
Eventos Programados 
Itapira – 3ª Conferência para Casais (Dezembro/2013) 
Itú – 1ª Conferência para Casais (Fevereiro/2014) 
Campinas - 2º Seminário Regional (Junho/2014) 
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Contem conosco! Estamos à disposição para levarmos o 
brilho desse ensinamento aos lares da sua Associação. 
Lembramos que podemos realizar também reuniões de 
vizinhança direcionadas aos casais. 

Seja você o instrumento de Deus para levar essa Luz aos 
lares da nossa Regional ! 

Muito Obrigado!  
Preletor Henrique Rochetti 
henrique_rochetti@yahoo.com.br – (19) 9 9288-0758 
Departamento de Casais, Regional SP/Campinas 
 

Artigo para Leitura 
 

Um abençoado Novembro para renascer espiritualmente 
 
Reverências! Muito obrigada! 
Caro amigo internauta, seus olhos nessas palavras 

transformam instantaneamente a sua alma na morada de 
Deus! Seja grandemente abençoado! 

Nós, da Seicho-No-Ie, podemos afirmar que o mês de 
novembro é sempre uma grande “oração” à alma humana. Foi 
nele que nasceu, no dia 22, em 1893, o fundador deste 
Ensinamento que liberta o ser humano da morte –psíquica, 
emocional e física. 

Por isso, nessa ocasião, trago dois convites especiais para 
quem deseja despertar para a Eternidade de si mesmo, e 
para a Felicidade de que é constituído em essência, como 
Filho de Deus. 

O primeiro é para quem reside em São Paulo, ou por aqui 
estará no próximo dia 20 de novembro. Na Sede Central da 
SEICHO-NO-IE DO BRASIL, que fica no bairro Jabaquara, 
será realizada a Solenidade Comemorativa da Data Natalícia 
do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que retornou ao 
plano espiritual em 1985. 

Todos os anos, celebramos o aniversário de nascimento 
do homem que nos proporcionou renascermos para sempre, 
dia após dia, na trajetória de nossa alma rumo à elevação. É o 
mestre quem aniversaria, mas quando nos ensinou que nunca 
morreremos, ele é que nos “presenteou” com nada menos do 
que a Vida Eterna. 

Porque temos essa consciência é que faz todo sentido 
vivermos, neste exato minuto, a totalidade do Bem, 
almejarmos ser o brilho de Deus sem sentirmos nisso 
vaidade, e obtermos o completo domínio mental de nossa 
realidade material. 

O convite é para participar de um evento em nossa Sede, 
mas apenas para efeitos de localização geográfica. Cremos, 
na verdade, que a Seicho-No-Ie não é a sede de uma igreja, 
mas a “catedral” que temos diante dos olhos a cada livro que 
lemos, o altar que montamos em casa aos antepassados, e a 
Fé que fazemos acontecer no que somos a cada instante. 

O meu segundo convite é para quem não puder vir à 
Cerimônia do dia 20. A Seicho-No-Ie pode ir até você na 
forma da Coleção A Verdade, composta por 11 volumes de 
conteúdos extraordinários, e que você pode encomendar 
visitando nossa Livraria Virtual. 

Se você realmente deseja compreender a fundo o sentido 
total de sua existência, a desta vida, de vidas anteriores e o 
caminho eterno que sua alma está trilhando, venha até a 
Seicho-No-Ie ou faça com que a Seicho-No-Ie vá até você! 

Afinal, o pior fim não é quando uma pessoa morre, é 
quando a Fé está “morta” dentro da pessoa enquanto ela 

ainda vive. Ressuscite sua Fé na eternidade que você é, e 
renasça espiritualmente aqui e agora! 

Novas Reverências! Muito Obrigada!  
Preletora Marie Murakami 
Diretora Presidente da SEICHO-NO-IE DO BRASIL 
( fonte: www.sni.org.br ) 
 

Oração do mês 
 

Ao magoarmos alguém 
 

Não devemos tentar resolver precipitadamente uma questão 
quando estamos com raiva, pois nessas ocasiões somos 
facilmente levados a proferir palavras agressivas e 
acabamos criando desentendimentos e desarmonia. E 

também não devemos escrever a alguém quando estamos 
zangados com ele, pois acabamos escrevendo palavras que o 
magoam ou ofendem profundamente. Se você, num momento 
de exaltação, magoou ou ofendeu alguém, de nada adianta 

ficar remoendo o seu arrependimento. Isso não vai anular as 
palavras ásperas que você proferiu ou escreveu. O que você 
deve fazer nessa ocasião é lembrar-se de primeiro confiar a 

Deus a solução do problema e imaginar o seguinte: 
 

Num momento e exaltação, magoei fulano e estou muito 
arrependido. Mais sei que Deus, com Sua infinita, 

perdoa-me e irá orientar-me para que eu não volte a 
cometer o mesmo erro. Sou profundamente grato a Deus, 
por Seu grande amor e Sua imensa generosidade. Tenho 
certeza de que a harmonia voltará a reinar entre mim e 
fulano, pois estamos ligados através do Amor de Deus. 

Na verdade, estimo fulano e ele me estima. 
(Do livro: Masaharu Taniguchi, do Livro Minhas Orações) 

 
Anote 
 

Sites importantes na Internet: 
Sede central - www.sni.org.br 

Regional SP-Campinas – www.snispcampinas.org.br 
Seicho-No-Ie na TV: http://www.sni.org.br/snitv/index.php 

Facebook: https://www.facebook.com/snibrasil 
Academias: http://www.sni.org.br/academias.asp 

Livraria Virtual: http://www.sni.org.br/livrariavirtual/ 
 

 
Expediente do “Jornal do Fraterno” 

www.snispcampinas.org.br/fraternidade 
Veículo informativo impresso da Associação Fraternidade 
da Regional SP-Campinas da Seicho-No-Ie do Brasil 

Presidente:  Prel. Sergio Valter Pelarin 
                                 ( sergio.pelarin@pop.com.br ) 
Editor:  Prel. Jose Victor Rodrigues Junior 
                      ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 

 
Colaboraram nesta edição: Div. Rafael Horie, Prel. Marcelo da 

Silva, Prel. Carlos Heikô Kuniyoshi, Prel. Henrique Cesar de Almeida 
Rochetti, Prela. Maria Helena Cabrera Mosca, Muito obrigado ! 
 


